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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat dan tepat waktu sehingga bisa 

digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. 

Teknologi informasi salah satunya diterapkan dengan teknologi internet dan web 

yang mampu mendukung proses input dan output data secara cepat dan akurat, 

khususnya dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Hasil penerapan teknologi 

ini akan mengurangi biaya dalam proses pendaftaran, meningkatkan mutu 

Sekolah, dan mempercepat proses pengelolaan data pendaftarannta. Tetapi pada 

kenyataannya, program penerimaan siswa baru disekolah-sekolah yang dimulai 

dengan proses pendaftaran, penyeleksian dan pengumuman tersebut masih 

dilaksanakan dengan cara manual salah satunya telah diterapkan pada SMK 

Yaditama Sidomulyo (Patta, 2012). 

SMK Yaditama Sidomulyo berdiri pada tanggal 17 Januari 1989, Yayasan 

Wiyata Mandala (YAWIMA) merupakan yayasan yang dibangun dengan tanah 

milik sendiri yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70 A Sidomulyo, 

Lampung Selatan. Berdasarkan wawancara dengan waka kesiswaan pendaftaran 

siswa baru setiap tahun sekitar 300 siswa atau lebih yang mendaftar dan siswa 

yang diterima sekitar 275 siswa. Terdapat 4 jurusan yaitu, Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer 

dan Jaringan, dan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.  
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Proses penerimaan siswa baru pada SMK Yaditama Sidomulyo masih 

menggunakan formulir pendaftaran dan hanya menggunakan tes tertulis  atau 

NUN (Nilai Ujian Nasional) khususnya di SMK Yaditama Sidomulyo, dalam 

pendaftaran siswa harus datang langsung kesekolah, kemudian mengisi formulir 

pendaftaran secara manual lalu menyerahkan kepada panitia berikut syarat-syarat 

dan melakukan pembayaran administrasi secara manual dikarenakan masih terlalu 

jarang adanya ATM, selanjutnya panitia memberikan kartu untuk test ujian 

penerimaan. Terdapat ujian yang dilakukan yaitu test tertulis berdasarkan hasil 

test tersebut maka akan dikumpulkan dan dihitung nilai secara manual sebagai 

pertimbangan panitia PSB dengan melihat nilai tertinggi dari setiap jurusan. 

Setelah dilakukan proses penentuan maka akan di rekap siswa yang diterima dan 

akan diumumkan melalui papan pengumuman sekolah. Pada proses yang berjalan 

dalam mengambil keputusan siswa mana yang diterima atau tidak, harus 

memperhatikan nilai siswa satu persatu setiap jurusan sehingga membutuhkan 

waktu yang lama, dan sulit memutuskan jika terjadi kesamaan nilai siswa. Dengan 

sistem yang berjalan data nilai siswa yang harus diperiksa untuk menentukan 

siswa yang diterima atau tidak terlalu banyak dan petugas panitia hanya sedikit 

sehingga membutuhkan waktu yang lama, karena prosedur penilaian yang berlaku 

yaitu dengan cepat dan tepat.  

Sistem informasi penerimaan siswa baru sebelumnya telah dilakukan 

penelitian oleh Putu (2016) dan Didik Pambudi (2012), meneliti tentang 

Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Hasil dari 

penelitian ini yaitu berupa suatu aplikasi sitem pendukung keputusan penerimaan 

siswa baru di SMA. Ningtyas (2018) dan Mulyani (2017), meneliti tentang Sistem 
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Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Hasil penelitian ini adalah membuat 

sebuah sistem informasi penerimaan peserta didik baru dengan maksud 

mempermudah calon peserta didik dan sekolah dalam proses penerimaan peserta 

didik baru. Dan diteli oleh Siren (2019), meneliti tentang Evaluasi Kualitas 

Perangkat Lunak Menggunakan ISO/IEC 9126-4 Quality In Use (Studi Kasus : 

FILKOM Apps). Terdapat kendala yaitu pada E-learning Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Bandar Lampung belum memenuhi level yang dibutuhkan dari tiga 

karakteristik yaitu effectivity, productivity, safety dan hanya memenuhi level yang 

dibutuhkan dari satisfaction. Menggunakan metode pengujian ISO/IEC 9126-4. 

Hasil evaluasi mendapatkan penilaian yang baik, karena semua sesuai dengan 

rentang yang telah ditetapkan ISO/IEC 9126-4 Quality In Use. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengusulkan suatu sistem 

terkomputerisasi dengan judul “Perancangan Aplikasi Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada SMK Yaditama Sidomulyo Berbasis Web” secara online. 

Sistem ini akan dibangun menggunakan metode SAW yaitu untuk membantu 

menawarkan jurusan lain yang belum terisi penuh kepada siswa. Simple Additive 

Weighting (SAW) yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada 

setiap alternatif pada semua atribut. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan 

dapat membantu dan memudahkan sekolah dalam menentukan daftar penilaian 

penerimaan siswa baru secara optimal dan menghasilkan laporan yang diinginkan 

oleh sekolah. Sehingga hasil penelitian ini adalah sistem penerimaan siswa baru 

pada SMK Yaditama Sidomulyo menggunkan aplikasi Dreamweaver dan MySQL 

sebagai database.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana 

mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru untuk membantu 

siswa yang tidak diterima untuk memilih jurusan yang belum terisi penuh 

dengan menggunakan metode SAW dalam bentuk website  pada SMK 

Yaditama Sidomulyo?” 

 

1.3   Batasan Masalah 

Luasnya ruang lingkup sistem yang ada di SMK Yaditama Sidomulyo, 

maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mengelola data penerimaan siswa baru. 

2. Menggunakan metode pengembangan sistem Extreme Programming dan 

model perancangan sistem UML. 

3. Metode analisis kebutuhan sistem adalah PIECES. 

4. Menggunakan metode SAW untuk membantu menawarkan jurusan lain 

yang masih kosong kepada siswa yang tidak lulus. 

5. Menggunakan freamwork CI 

6. Pembayaran masih menggunkan sistem manual 

7. Untuk mengupload file batasan ukuran maksimal 3 mb dalam bentuk 

PDF 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelian ini untuk mengembangkan sistem penerimaan siswa 

baru untuk membantu menawarkan jurusan lain yang masih kosong kepada 
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siswa yang tidak lulus dengan menggunakan metode SAW dalam bentul 

website  pada SMK Yaditama Sidomulyo menggunakan freamwork CI.” 

 

1.5 Manfaat 

a. Memepercepat proses pengambilan keputusan untuk menentukan calon 

siswa yang akan diterima 

b. Mempercepat dalam proses pemberitahuan hasil 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang sangat singkat mengenai pembahasan 

skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi bab yang saling berhubungan. Adapun 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut; 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

skripsi ini ditulis sesuai judul skripsi. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem yang telah dibuat dan 

rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

  Bab ini menjelaskan tentang tampilan dari sistem yang telah 

dibuat. 
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BAB V : HASIL DAN PENGUJIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang hasil sistem yang telah dibuat dan 

pengujian sistem yang telah diujikan di tempat pengujian. 

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran sebagai masalah dan pencapaian yang lebih baik.  

 


